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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan  

manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tercipta dari proses 

pendidikan yang baik. Pendidikan tidak hanya didapat dari pendidikan formal 

yaitu sekolah tetapi juga sektor informal. Sumber daya manusia yang 

berkualitas menentukan masa depan bangsa. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan dituntut selalu meningkatkan kualitas atau mutu suatu sekolah itu 

sendiri sesuai dengan kerangka pendidikan nasional. 

Sebagaimana ditetapkan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pada BAB II Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, 

berilmu cakap, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Secara umum pendidikan nasional telah mengalami kemajuan yang 

berarti namun dibalik keberhasilan yang dialami tidak lepas dari adanya 

kekurangan-kekurangan yang masih perlu ditingkatkan adalah hasil belajar 

siswa, terutama hasil belajar matematika. Hasil belajar merupakan bagian 
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dari proses belajar dengan kata lain tujuan dari belajar adalah mendapat hasil 

belajar yang baik. Banyak siswa yang mengalami masalah dalam belajar 

akibatnya hasil belajar yang dicapai rendah. 

Tujuan dan fungsi pendidikan adalah untuk memberikan bekal yang 

diperlukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui  pendidikan, 

seseorang diharapkan membangun sikap dan tingkah laku serta pengetahuan 

dan ketrampilan yang perlu dan berguna bagi kelangsungan dan kemajuan 

diri dalam masyarakat, bangsa dan negara. Tercapainya tujuan pendidikan 

nasional dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa. Keberhasilan 

itu pada umumya dikaitkan dengan tinggi rendahnya nilai yang dicapai oleh 

siswa, daya serap siswa, serta hasil belajar yang berupa nilai hasil raport. 

Keberhasilan pendidikan akan dicapai dengan baik apabila ada usaha untuk 

meningkatkan.            

Ada beberapa faktor penunjang pendidikan, antara lain: tingkat 

ekonomi keluarga, kemampuan berpikir anak, lingkungan masyarakat, teman 

sepergaulan, dan jarak sekolah. Semua faktor yang menyangkut  tujuan 

pendidikan merupakan unsur yang sangat dibutuhkan bagi siswa. Di dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1 dan 2 berbunyi, 

”setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara 

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. 

Bila kita lihat secara sederhana lembaga-lembaga pendidikan itu ada 3 

macam, yaitu: lembaga keluarga, lembaga sekolah dan lembaga masyarakat. 

Lembaga keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat namun 
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mempunyai peran utama dalam proses pendidikan. Kemudian lembaga 

sekolah merupakan pembinaan yang meneruskan dari lembaga keluarga. 

Sekolah menerima tanggung jawab pendidikan berdasarkan kepercayaan 

keluarga. Sehingga dengan adanya lembaga sekolah maka hasil belajar atau 

prestasi anak dapat diketahui. 

Pada umumnya, setiap individu menginginkan segala sesuatu yang 

menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi baik kebutuhan jasmani maupun  

rohani. Hal ini menjadikan individu melakukan usaha-usaha demi memenuhi 

berbagai hal yang dibutuhkan. Berbagai macam upaya yang dilakukan, 

cenderung mengarah pada hasil yang mereka dapatkan, meskipun tidak 

sedikit orang berorientasi pada proses. Ketika melakukan usaha-usaha serta 

proses untuk mencapai hasil itulah individu atau suatu kelompok manusia 

melakukan aktivitas belajar. 

Belajar merupakan suatu aktivitas untuk mengenali hal-hal baru, yang 

sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dan menghasilkan perubahan sikap 

maupun perilaku. Tujuan dari aktivitas belajar adalah suatu perubahan. 

Dimana perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang cenderung positif 

dan memberikan dampak yang baik untuk murid. Berapa ahli juga 

berpendapat bahwa belajar merupakan aktivitas yang disadari, dan hasilnya 

dapat melekat lama dalam ingatan, sehingga tidak hilang begitu saja. 

 Banyak hal yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas belajar siswa 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar. Menurut Slameto 
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(2010: 54) ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, yaitu: 

faktor intern dan faktor ekstern.  

1) Faktor intern terdiri dari:  

a) Faktor jasmaniah antara lain, faktor kesehatan, dan cacat tubuh. 

b) Faktor psikologi yaitu, intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,    

kematangan dan kesiapan.  

c) Faktor kelelahan, faktor kelelahan sangat mempengaruhi hasil belajar, 

agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah menghindari jangan 

sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. Sehingga perlu diusahakan 

kondisi yang bebas dari kelelahan. 

2)  Faktor ekstern terdiri dari:  

a) Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antar anggota, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan 

latar belakang kebudayaan. 

b)  Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar, dan tugas rumah.  

c) Faktor masyarakat, seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang 

harmonis dan agamis , yaitu suasana yang memberikan curahan kasih sayang, 

perhatian dan bimbingan dalam bidang agama, maka perkembangan 
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kepribadian anak cenderung positif dan sehat. Sedangkan anak yang 

dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis, orang tua 

yang bersikap keras kepada anak, atau orang tua yang tidak memperhatikan 

nilai-nilai agama, maka perkembangan anak cenderung mengalami kelainan 

dalam penyesuain diri. Dengan adanya perbedaan ini kemungkinan akan 

mempengaruhi siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya. Sehingga 

bimbingan orang tua yang sesuai sangat berperan penting dalam membentuk 

kepribadian anak. 

Keterlibatan orang tua juga berpengaruh terhadap keberhasilan anak 

dalam belajar. Orang tua dalam mengasuh dan memperhatikan anak, perlu 

sekali mengikuti perkembangan anak. Sifat-sifat orang tua, pratek 

pengelolaan keluarga dapat memberi dampak baik maupun buruk terhadap 

kegiatan belajar anak. Bimbingan orang tua sebagai faktor pendukung siswa 

dalam belajar baik di sekolah maupun di rumah, dimungkinkan akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Bimbingan orang tua kepada anak adalah faktor yang sangat penting 

dalam membentuk kepribadian dan kecerdasan anak merupakan pemegang 

pendidikan pertama dan utama. Orang tua dituntut selalu memberikan 

pengaruh dan bimbingan serta mengawasi disaat anak sedang belajar, 

sehingga anak merasa dirinya selalu diperhatikan oleh orang tua. Hal ini akan 

mendorong anak selalu berusaha sebaik-baiknya dan hasil belajarnya akan 

meningkat atau berhasil mencapai yang terbaik. 
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Peran orang tua juga berkisar pada kegiatan pemeliharaan, 

pengasuhan, pembimbingan dan pendidikan anak baik segi rohani maupun 

segi jasmani. Orang tua sebagai salah satu yang bertanggung jawab dalam 

pendidikan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, 

mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu 

yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. 

Adanya bimbingan orang tua di rumah akan membantu 

menumbuhkan semangat belajar siswa. Pada anak-anak seperti anak sekolah 

menengah pertama, pada umumnya anak-anak tersebut memiliki kebutuhan 

yang hampir sama adapun kebutuhan tersebut adalah kebutuhan primer dan 

sekunder. Salah satu dari kebutuhan primer remaja adalah kebutuhan belajar. 

Dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka sangat membutuhkan 

pengawasan dan bimbingan orang tua sangat ketat.   

Adanya bimbingan orang tua maka akan dapat membantu 

mengarahkan anaknya dalam memecahkan masalah, mengarahkan waktu 

belajar dengan baik, membantu menyediakan fasilitas belajar anak, dan lain 

sebagainya. Dengan bimbingan orang tua akan membantu anak dalam 

mengatasi masalah kesulitan belajar. Seperti halnya untuk mata pelajaran 

matematika yang oleh sebagian besar anak tidak menyukainya. Peran orang 

tua dalam membimbing anak ketika belajar sangat diperlukan. Dengan 

demikian, anak dapat meningkatkan hasil belajar matematika di sekolah. 

Fasilitas belajar merupakan saran dan prasarana yang diperlukan 

untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan belajar. Hamdani (2011: 
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191) menjelaskan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang 

secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, 

ruang kelas, meja, kursi, serta media pengajaran. Adapun prasarana 

pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya 

proses pengajaran, seperti halaman , kebun, taman sekolah, dan jalan menuju 

sekolah. Jika prasarana itu dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar 

mengajar, seperti taman sekolah untuk mengajarkan biologi atau halaman 

sekolah menjadi lapangan olahraga, komponen tersebut berubah posisi 

menjadi sarana pendidikan. Ketika prasarana difungsikan sebagai sarana, 

berarti prasarana tersebut menjadi komponen dasar. Akan tetapi, jika 

prasarana berdiri sendiri atau terpisah, berarti posisinya menjadi penunjang 

terhadap sarana. Fasilitas tersebut mendukung kegiatan belajar siswa 

sehingga dapat dioptimalkan oleh para siswa dalam meningkatkan hasil 

belajar.  

Fasilitas belajar erat hubungannya dengan cara belajar, karena fasilitas 

belajar yang dipakai oleh guru pada waktu kegiatan belajar mengajar dipakai 

pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan. Fasilitas belajar yang 

lengkap dan tepat akan membantu guru dalam mengajar dengan baik 

sehingga siswa dapat menerima pelajaran dengan baik juga. Jika siswa 

mudah menerima pelajaran dan menguasai, maka hasil belajar akan sangat 

memuaskan dan menjadikan siswa lebih giat  dan lebih maju.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

malakukan penelitian tentang ”Pengaruh Bimbingan Orang Tua Dan Fasilitas 
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Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas VII SMP Muhammadiyah 

5 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, timbul beberapa masalah yang 

berkaitan dengan hasil belajar matematika. Pada penelitian ini penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar matematika sampai saat ini masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2. Bimbingan orang tua sebagai faktor pendukung dalam belajar matematika 

baik di sekolah maupun di rumah masih kurang. 

3. Kelengkapan fasilitas dalam belajar matematika yang berbeda dapat 

mempengaruhi hasil belajar matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan  penelitian 

dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan lebih efektif, efisien, terarah 

dan dapat dikaji lebih mendalam maka diperlakukan pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan permasalahan penelitian ini adalah pengaruh bimbingan 

orang tua dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika kelas VII 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.   
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar matematika. 

2. Adakah pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. 

3. Adakah  pengaruh bimbingan orang tua dan fasilitas belajar terhadap hasil 

belajar matematika. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umun 

Menguji pengaruh bimbingan orang tua dan fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar matematika. 

2. Tujuan khusus  

Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui: 

a. Pengaruh bimbingan  orang tua  hasil belajar matematika. 

b. Pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. 

c. Kontribusi bimbingan orang tua dan fasilitas belajar terhadap hasil 

belajar matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang terkait. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini di rinci menjadi dua manfaat. 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini memberikan sumbangan ilmu 

tentang: 

a. Pengaruh bimbingan  orang tua  hasil belajar matematika. 

b. Pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. 

c. Kontribusi bimbingan orang tua dan fasilitas belajar terhadap hasil 

belajar matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa agar lebih memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga 

akan membantu pencapaian hasil belajar matematika yang 

memuaskan. 

b. Bagi guru sebagai pertimbangan untuk pemilihan buku paket dan 

dapat mendayagunakan fasilitas belajar agar kegiatan belajar 

mengajar dapat berlangsung secara optimal. 

c. Bagi sekolah sebagai pertimbangan dalam penyusunan dan 

pengadaan sarana dan prasarana sekolah. 

 


